
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 51  
От 04.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 654 
Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим 

имот, включен в капитала на "Обредни дейности” ЕООД - Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл. 12 и чл. 13, ал.1 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост на Община - Враца в 
търговските дружества 

РЕШИ: 
1.Открива процедура за отдаване под наем на недвижим имот на 

"Обредни дейности" ЕООД – Враца, представляващ част масивна и част 
паянтова сграда – „Каменоделска работилница”, със застроена площ от 170 кв.м, 
находяща се в Централен гробищен парк гр.Враца, бул."Мито Орозов”. 

2.Търгът да се проведе при спазване условията на чл.12 до чл.16 вкл. 
от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община 
Враца в търговските дружества, както следва: 

2.1.Начална цена: 595 (петстотин деветдесет и пет) лв. без ДДС. 
2.2.Вид на търга: търгът да се проведе с тайно наддаване. 
 2.3.Специални изисквания към участниците:  
•наложени от предназначението на сградата: до  участие в търга ще бъдат 

допуснати  юридически  или  физически лица, които не осъществяват 
траурна и погребална дейност;  

•да осъществяват дейност, съобразена само и единствено с 
местонахождението и предназначението на обекта като каменоделска 
работилница – изработка на надгробни плочи и паметници, фотокерамични 
портрети и др. подобни;  

•наложени от собствеността на капитала -  до участие в търга няма да бъдат 
допуснати юридически или физически лица, неизпълнили задълженията си 
към Община - Враца или "Обредни дейности” ЕООД – Враца. 

2.4.Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на 
плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване:  

•тръжната документация се закупува от администрацията на "Обредни 
дейности" ЕООД - Враца на адрес: гр.Враца, ул. "Иванчо Цветков" № 19, всеки 
работен ден от 8 ч. до 16 ч. от датата на обявата за провеждането му до 
29.06.2010г.; 

• цена на тръжната документация - 30 лв., вносими в брой на касата на 
дружеството.  

2.5.Условия за оглед на обекта:  
•оглед на обекта, който се отдава под наем може да извърши само кандидат, 

закупил тръжна документация, всеки работен ден от 8 ч. до 16 ч. след 
представяне на квитанция за платена цена на документацията;  

•кандидатите подписват декларация по образец за извършения оглед.     
2.6.Депозит за участие:  
•кандидатите за наематели внасят депозит, гарантиращ участието им, в 

размер на една начална месечна вноска 595 (петстотин деветдесет и пет) лв.;  



•този депозит се връща на кандидати, които не са спечелили търга, а 
депозитът на спечелилия търга кандидат се задържа докато трае изпълнението 
на договора;  

•ако кандидатът спечелил търга не подпише договор за наем депозита не се 
възстановява. 

2.7.Краен  срок  за  приемане   на  заявления  за  участие:   кандидатите  
подават заявления по образец, ведно с необходимите документи до 16 ч. на 
29.06.2010 г. 

2.8.Дата, място и час на провеждане на търга: търгът да се проведе на 
30.06.2010г. от 10,00 ч. в сградата на "Обредни дейности " ЕООД – Враца, ул. 
"Иванчо Цветков”, 19 

2.9.Ден,  място  и  час  на повторното  провеждане  на търга:  при  наличие  
на условията, предвидени в  чл.13, ал.5 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост на Община - Враца в търговските дружества, 
повторен търг ще се проведе на 20.07.2010 г. от 10 ч. на същото място. 

2.10.Начин на плащане: достигнатата на търга наемна цена се заплаща 
ежемесечно в брой на касата на "Обредни дейности" ЕООД - Враца, в 
съответствие с приложения наемен договор. 

3.Утвърждава тръжна документация, неразделна част от която са:  
• настоящето решение; 
•обявлението за откриване на процедурата;  
•описание на документите за участие в търга и указания за попълването 

им; 
•образец на Декларация за оглед;  
•образец на Декларация за липса на обстоятелства; 
•образец на Предложение за участие; 
•образец на Договор за наем. 
4.Упълномощава Управителя на „Обредни дейности” ЕООД - Враца да 

назначи комисия за провеждане на търга, която да се състои от 5 члена. В 
комисията задължително се включват: правоспособен юрист, длъжностно лице 
от отдел „УОС” на Община Враца, и Дирекция „Бюджет и финанси” при 
Община Враца. Избират се и двама резервни членове.  

5.Управителят на "Обредни дейности” ЕООД - Враца одобрява 
Протокола на комисията по чл.13, ал.3, изр. II от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост на Община - Враца в търговските 
дружества от проведения търг и сключва договор със спечелилия търга 
участник.    

6.На основание чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост на Община - Враца в търговските дружества настоящето 
решение да се разгласи чрез обявление в един местен ежедневник най-късно в 
срок до 30.05.2010 г. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/            
      Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/  
 


